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ުމެންޑޭޓްުބ ޚާނާގެުމީުކ ތ ުޤައ ު
ު

ންމުންނަށް ބެލޭނެ އިންތިޒާމު ޢާތަކެތި އެއްކޮށް،  ތަފާތު ފަންނުތަކުގެ ޢިލްމީ ފޮތްތަކާއި، އަދި މިނޫންވެސް މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެ .1

ކުރުމާއި، ދިވެހި މުޖުތަމަޢު ކިޔުންތެރިކަމަށް ޝައުގުވެރިކުރުމާއި، ކިޔުންތެރިކަން ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީކޮށް 

 އުނގަންނައިދިނުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުހޯދައިދީ އެ މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން.

ގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ޤަވާއިދުގައި ހިމެނޭ އެންމެހާ  2006/1"ޤައުމީކުތުބުޚާނާއަށް ތަކެތި ޖަމާކުރުމުގެ ޤާނޫން" ނަންބަރު  .2

ައްކާތެރިކަމާއިއެކު ބެލެހެއްޓުމާއި، އެތަކެތި ތާރީޚަށްޓަކައި މުސްތަޤުބަލަށް ތަކެތި އެއްކޮށް، އެތަކެތީގެ އަސްލުތައް ރ

 ދެމެހެއްޓުމާއި، ޢާންމު ފައިދާއަށް އެތަކެތި ބޭނުންކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.

ާޢިއުކޮށްގެން ނެރޭ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޝާއިޢުކުރާ ހުރިހާ ނޫސް މަޖައްލާ، ފޮތްފަދަ ތަކެއްޗާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ދިވެހިން ޝ .3

މަޖައްލާ ފޮތްފަދަ ތަކެތި އެއްކޮށް އެތަކެތި އަސްލުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެތަކެތި ، ރާއްޖެއާބެހޭ ނޫސް

 ބެލޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.

 ނެޝަނަލް ބިބްލިއޮގްރަފީ އެކުލަވާލައި ޝާއިޢު ކުރުން. .4

ިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމާއި، ްޖޭގައި ހިންގާ ކުތުބުޚާނާތައް ހިންގާ ޤަވާއސަރުކާރާއި ޢާންމު ފަރާތްތަކުން ރާއ .5

 ކުތުބުޚާނާތައް ރަޖިސްޓްރީކުރުން.

ސަރުކާރާއި ޢާންމު ފަރާތްތަކުން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ކުތުބުޚާނާތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުންވާ ލަފަޔާ މަޝްވަރާދިނުމާއި،  .6

ުގެ މުވައްޒަފުން ލައިބްރަރީ ފަންނުގައި ކުރިއަށް ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ، އެތަންތަނ އެތަންތަން ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ

 .ދިއުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީން ދިނުން

 މޯބައިލް ލައިބްރަރީ މާލެއާއި ރާއްޖެތެރެއަށް ގެންގޮސް ޚިދްމަތް ދިނުން. .7
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ުމިޝަންުއަދިުވިޝަންު މީުކ ތ ބ ޚާނާގެުޤައ ު

ު

 ޝަންުމިުު

ު

 ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި އެއްކޮށް ތަރިކަ މަޢުލޫމާތުގެ ޤައުމީކުތުބުޚާނާއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

މަސައްކަތްކުރުމާއި،  ތަރައްޤީކުރުމަށް ލައިބްރަރީތައް ފޯރުކޮށްދީ މަޢުލޫމާތު އެ ފަރާތްތަކަށް ބަލަހައްޓައި، ބޭނުންވާ

ޔުންތެރިކަން ތަރައްޤީކޮށް ދަމަހައްޓާ އަދި ބައިނަލް އަޤްވާމީ ފެންވަރުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކުގައި ކި

ލައިބްރަރީތަކާ އެއްފެންވަރުގައި އެންމެ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި މުޖުތަމަޢުއަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ މައި 

 މަރުކަޒު ކަމުގައިވުމެވެ.

ު

 

 ޝަންުވި

 

ޝާޢިއުކުރާ ހުރިހާ ތަކެއްޗާއި  ދިވެހިރައްޔިތުން ތަކެއްޗާއި ހުރިހާ ޝާޢިއުކުރާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ދިވެހި ރާއްޖެއާއިބެހޭ ގޮތުން ޝާޢިއުކުރާ ހުރިހާ ތަކެއްޗެއް ހޯދާ، ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖިގެ އެހީގައި ފަސޭހައިން 

ޔުންތެރިކަން ތަރައްޤީކޮށް ބެލޭނެ އިންތިޒާމް ޤާއިމްކުރުމާއި ރާއްޖޭގެ ލައިބްރަރީތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް އެހީވުމާއި، ކި

އަމިއްލައަށް އުނގެނުމަށް މަގުފަހި ކޮށްދީ އަދި ޚާއްސަކޮށް ކުޑަކުދިންނާއި ޚާއްސަ އެހީއަށް ، ދެމެހެއްޓުމާއި

 ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އުނގެނުމުގެ ރަޙުމަތްތެރި އަދި ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ޤާއިމްކުރުމެވެ.
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 ދަވާނެ މުއްދަތުހޭ ޚިދުމަތްތަކާއި، އެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްފޯރުކޮށްދޭ އެންމެހައި  އިދާރާއިން
 

 ޚިދުމަތް

ފޯރުކޮށްދި

ނުމަށް 

މަސައްކަތް

ކުރާ 

މުވައްޒަފުން

 ގެ އަދަދު

 ޚިދުމަތްތައް

ފޯރުކޮށްދިނުމަ

ށް ހޭދަވާނެ 

 މުއްދަތު

 ޖަވާބު ދޭނެ ގޮތް
 

 ޚިދުމަތަށް އެދޭނެ ގޮތް
 

 ޚިދުމަތްތައް
 

 ޚިދުމަތްތައް އިދާރީ

 ވަގުތުން 2
 އަނގަބަހުން

 ޙާޟިރު އޮފީހަށް

 ،ފޯނުން ވުމުން

 އަނގަބަހުން
 ދިނުން މަޢުލޫމާތު

 ގުޅައިގެން ގުޅައިގެން

2 
 3 ރަސްމީ

 ދުވަސް

ޖެމްސް އަދި މެއިލް-އީ ،ސިޓީ

  
 ދިނުން ޖަވާބު ލިޔުމުން  ޖެމްސް އަދި މެއިލް-އީ ،ސިޓީ

2 
 3 ރަސްމީ

 ދުވަސް
 އީމެއިލް
 ނޯޓު/  ސިޓީ

 އޮފީހަށް

 ފޯމު  ހުށަހެޅުން
 ފޯމު އެދޭ ވަޒީފާއަށް

 ބަލައިގަތުން
 ކުރުން އީމެއިލް

2 

 

 3 ރަސްމީ

 ދުވަސް
  ސިޓީ
  މެއިލް-އީ

 ހުށައެޅުން ޝަކުވާ  މެއިލް-އީ/  ސިޓީ

2 
 10 ރަސްމީ

 ދުވަސް
  އީމެއިލް

 އޮފީހަށް

 ޑިޕޮސިޓް ރީފަންޑަބަލް ސިޓީ  ހުށަހެޅުން
 ކުރުން އީމެއިލް

 ގެ ޚިދުމަތްތައްލައިބްރަރީ

4 
 1 ރަސްމީ
 ދުވަސް

 މެމްބަރޝިޕް  ކައުންޓަރުން  ފޯނު/  ކައުންޓަރު

4 

 1 ރަސްމީ
  ކައުންޓަރުން  ކައުންޓަރު ދުވަސް

 ދޫކޮށް ފޮތް

 އަދި ބަލައިގަތުން

 ކުރުން ރިނިއު
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4 
 1 ރަސްމީ
 ދުވަސް

  ފޮޓޯކޮޕީ ކައުންޓަރުން ކޮޕީ ފޮޓޯ

4 
 1 ރަސްމީ
 ދުވަސް

ޑިޖިޓަލް ކޮޕީ އީމެއިލް 

 މެދުވެރިކޮށް
 ސްކޭން ކައުންޓަރުން

4 
 1 ރަސްމީ
 ދުވަސް

 ޕްރޮކްސީ ޚިދުމަތް ކައުންޓަރުން ކައުންޓަރު

4 
 1 ރަސްމީ
 ދުވަސް

 ޑޮނޭޝަން ބަލައިގަތުން ކައުންޓަރުން ކައުންޓަރު

4 
 1 ރަސްމީ
 ދުވަސް

 އޯވަރޑިއު ކައުންޓަރުން ކައުންޓަރު

4 

 1 ރަސްމީ
 ކައުންޓަރުން އަދި ފޯނުން ކައުންޓަރު / ފޯނު ދުވަސް

ޚިދުމަތް އަދި 

ހަރަކާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

 ދިނުން

4 
 1 ރަސްމީ
 ދުވަސް

 ފޮތް ކިޔުން ލައިބްރަރީއަށް އައިސްގެން ފޮތް

4 
 1 ރަސްމީ
 ދުވަސް

 ރިސޯސް-އީ
ވެބްސައިޓް  ލައިބްރަރީގެ

 މެދުވެރިކޮށް
 ރިސޯސް-އީ

4 

 1 ރަސްމީ
 ލައިބްރަރީއަށް އައިސްގެން ފޯނުކައުންޓަރު /  ދުވަސް

ލައިބްރަރީގެ 

ރިސޯސްތަކުގެ 

 މަޢުލޫމާތު ދިނުން

 ލައިބްރަރީއަށް އައިސްގެން ބްރައުންޒިންގް ސްޓޭޝަން  4
ބްރައުންޒިންގް 

 ސްޓޭޝަން

1 

 

 1 ރަސްމީ
 ދުވަސް

 ފޯނުން ފޯނުން
 ޕްރޮގްރާމްތައް ތަމްރީން  އީމެއިލްއިން

 އީމެއިލްއިން އީމެއިލްއިން

1 

 

 1 ރަސްމީ
 ދުވަސް

 ފޯނުން ފޯނުން
  އީމެއިލްއިން

  ސިޓީ

 އިންސާވިސް

 އަދި ޓްރެއިނިންގ

 އިންޓާންޝިޕް

1 

 

 1 ރަސްމީ
 ދުވަސް

 މެސެޖްކުރުން މެސެޖްކުރުން
 ވެބިނަރ  ފޯމް ގޫގުލް

 އީމެއިލްކުރުން އީމެއިލްކުރުން
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1 
 1 ރަސްމީ
 ދުވަސް

 ފޯމްގޫގުލް  އީމެއިލްކުރުން އީމެއިލްކުރުން

ޑިޖިޓަލް  ނެޝެނަލް

ލައިބްރަރީ އޮފް 

އިންޑިއާގެ އެކްސެސް 

 ދިނުން

1 
 1 ރަސްމީ
 ދުވަސް

 ކުރުން އީމެއިލް
 އީމެއިލް

 ކުރުން
 ކުރުން އީމެއިލް

  ފޯމު
 ކުތުބުޚާނާގެ ޤައުމީ

 އައިސް އޮފީހަށް އެކްސެސް އީޕޯޓަލް

1 
 2 ރަސްމީ
 ދުވަސް

  ހުށަހެޅުން އޮފީހަށް ފޯނުން
  ފޯމު

 ފޮތް އައު

 އީމެއިލްއިން އީމެއިލްއިން އިފްތިތާހްކުރުން

1 
 1 ރަސްމީ
 ދުވަސް

 
ފޭސްބުކް 

 ޑައިރެކްޓް

 މެސެޖް

ފޭސްބުކް 

 މެސެޖް ޑައިރެކްޓް

 މީސްމީޑިއާ
 

 މެސެޖް ޓްވިޓަރ ޑައިރެކްޓް ދިނުން މަޢުލޫމާތު
ޓްވިޓަރ 

 މެސެޖް ޑައިރެކްޓް
 އިންސްޓަރގްރާމް ޑައިރެކްޓް

 މެސެޖް
އިންސްޓަރގްރާމް 

 މެސެޖް ޑައިރެކްޓް
 އީމެއިލްއިން އީމެއިލްއިން

2 

 

 3 ރަސްމީ
 ދުވަސް

 ކުރުން ހަދިޔާ ފޮތް  ސިޓީ ފޯން/ސިޓީ ފޯން/ސިޓީ
  އީމެއިލް ފޯން/އީމެއިލް ފޯން/އީމެއިލް 

 ކައުންޓަރުން މިނެޓް 20 2

 ފޯމާއިއެކު

 ހުށައަޅަންޖެހޭ

 ތަކެތި

 ހަމަނަމަ

ފައިސާބަލައިގަ

 ރަސީދު ނެ

 ހަވާލުކުރުން

 ލައިބްރަރީއަށް

 އައިސްގެން
 

 ފޯމު
 

 މެމްބަރޝިޕް
 

1 

 

 

 މިނެޓް 15
 
 

 ކައުންޓަރުން
 
 

 ބޭނުންވާ

 ސީޑީ/ފޮތް

 ހިފައިގެން

 އައުމުން

 ކައުންޓަރާ

 ހަވާލުކުރުން
 
 

  ސީޑީ/ފޮތް
 
 

 ދޫކުރުން ސީޑީ/ފޮތް
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 ކައުންޓަރުން މިނެޓް 15 2

 ގެންދިޔަ

 ސީޑީ/ފޮތް

 ހިފައިގެން

 އައުމުން

 ޖޫރިމަނާ)

 (ނުވާނަމަ

 ކައުންޓަރާ

 ހަވާލުކުރުން
 
 
 

 ބަލައިގަތުން ސީޑީ/ފޮތް  ސީޑީ/ފޮތް
 ގެންދިޔަ

 ސީޑީ/ފޮތް

 ހިފައިގެން

 އައުމުން

 ޖޫރިމަނާ)

 (ވާނަމަ

  ކައުންޓަރުން މިނެޓް 15 1
 ލައިބްރަރީއަށް

  ސީޑީ/ފޮތް އައިސްގެން
 ސީޑީ/ފޮތް

 ރިޒަރވްކުރުން
 އީމެއިލުން/ފޯނުން

5 

 

 

 

 

 

 2 ރަސްމީ

 ދުވަސް

 /މެއިލް

 /ޕެންޑްރައިވް

 ފޮޓޯ ޑިޖިޓަލް

 (ކައުންޓަރުން)

 ކުރުން އީމެއިލް ކޮޕީ ޑިޖިޓަލް

 ،ނޫސް ،ފޮތް

-އީ ،މަޖައްލާ

 ރިސޯސް

 މައުލޫމާތު

 ފޯރުކޮށްދިނުން

 1 ރަސްމީ

 ދުވަސް
 ފޯނުން އީމެއިލް އީމެއިލް

 3 ރަސްމީ

 ދުވަސް
  ސިޓީ ކައުންޓަރުން

އަ  އާސްކް

 ލައިބްރޭރިއަން
 1 ރަސްމީ

 ދުވަސް
  ސިޓީއަކުން ކޮޕީ ފޮޓޯ ކައުންޓަރުން

 ފޯނުން ފޯނުން ގަޑިއިރު  1
މީޑިއާ  މީސް

 މެދުވެރިކޮށް

 ކައުންޓަރުން މިނިޓް 30 8
ދައްކާ  ފައިސާ

ނިމުމުން 

  ހާޑްކޮޕީ

 ލައިބްރަރީއަށް

 އައިސްގެން

 ފޮޓޯކޮޕީ

 ހެދުމަށް

 ބޭނުންވާ

 ފޮޓޯކޮޕީ
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މަ/ނޫސް/ފޮތް 

 ޖައްލާ

 ޚިދުމަތްދޭ

 މުވައްޒަފަކާއި

 ޙަވާލުކުރުން

 1 ރަސްމީ
 ދުވަސް

 ކައުންޓަރުން
ދައްކާ  ފައިސާ

ނިމުމުން 

  ހާޑްކޮޕީ

 ލައިބްރަރީ

މުވައްޒަފުން 

އެތަކެތި 

  ހޯދުމަށްފަހު

 ފޮޓޯކޮޕީ

 ހަދަން

 ބޭނުންވާ

 ތަކެތީގެ

 މަޢުލޫމާތު

/މެއިލް/ފޯން

 އިން ސިޓީ

 އެދުން

5 

 

 3 ރަސްމީ
 ދުވަސް

 

 ކައުންޓަރުން
 ދައްކާ ފައިސާ

 ނިމުމުން

  ކޮޕީ ޑިޖިޓަލް

 ހެދުމަށް ސްކޭން

 ބޭނުންވާ

 މަޖައްލާ/ނޫސް/ފޮތް

 ޚިދުމަތްދޭ

 މުވައްޒަފަކާއި

 ޙަވާލުކުރުން

 ލައިބްރަރީ

 އަށް

 އައިސްގެން

 ސްކޭނިންގ

 

 ކައުންޓަރުން
 ދައްކާ ފައިސާ

 ނިމުމުން

  ކޮޕީ ޑިޖިޓަލް

 ލައިބްރަރީ

 މުވައްޒަފުން

 އެތަކެތި

  ހޯދުމަށްފަހު

 ސްކޭން

 ހަދަން

 ބޭނުންވާ

 ތަކެތީގެ

 މަޢުލޫމާތު

/މެއިލް/ފޯން

 އިން ސިޓީ

 އެދުން

 ކައުންޓަރުން މިނިޓް 10 1
 ނަން

 ނޯޓްކުރުމުން

 

 ލައިބްރަރީއަށް

 އައިސްގެން
 ކަސްޓަމަރު

 އެދުމުން
 އިންޓަރނެޓް
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 މިނިޓް 10 1
 ކައުންޓަރުން

 ވައުޗަރ

 ދޫކުރުމުން

 ނަން

 ނޯޓްކުރުމުން
 ލައިބްރަރީއަށް

 އައިސްގެން
 ކަސްޓަމަރު

 އެދުމުން
 ވައިފައި

 މިނިޓް 10 1
 ކައުންޓަރުން

 ކެރަލް

 ދޫކުރުމުން

 ނަން

 ނޯޓްކުރުމުން

 ލައިބްރަރީއަށް

 ކަސްޓަމަރު އައިސްގެން

 އެދުމުން
 ސްޓަޑީރޫމް ކުއައިޓް

 ފޯނުން

 ކައުންޓަރުން މިނިޓް 10 1
 ނަން

 ނޯޓްކުރުމުން

 ލައިބްރަރީއަށް

 އައިސްގެން
 ކަސްޓަމަރު

 އެދުމުން
 ކިޔަވަތި

 ފޯނުން

  ފުރުމުން ފޯމް ކައުންޓަރުން މިނިޓް 20 1
 ލައިބްރަރީއަށް

 އައިސްގެން

ކަސްޓަމަރު 

 އެދުމުން
 ރިސޯސަސް އީ

 

10 

 3 ރަސްމީ
 ދުވަސް

 ސިޓީ/މެއިލް

 ލައިބްރަރީއަށް

 އައިސްގެން
 އިންޓާރންޝިޕް ފޯމް

 ކުރުން އީމެއިލް

 ސިޓީ

2 
 3ރަސްމީ 
 ދުވަސް

 ފޯމް އީމެއިލް
ވެބްސައިޓް 

 ޕޯޓަލް

އަ  އާސްކް

 ލައިބްރޭރިއން

10 
 3 ރަސްމީ
 ދުވަސް

  ސިޓީ/މެއިލް
 ކަސްޓަމަރު އީމެއިލް ކުރުން

 އެދުމުން
 

  ވިޒިޓްސް ލައިބްރަރީ
 ސިޓީ

 ކައުންޓަރުން ކައުންޓަރުން ްމިނިޓ 30 2

މެމްބަރޝިޕް/ 

އޯވަރޑިއު/ 

  ޑިޕޮސިޓް

 ބަލައިގަތުން ފައިސާ

  ހިންގުން ޝެޝަން ގަޑިއިރު 1 2

 ފޯނުން
 ނަން

 ނޯޓްކުރުމުން
 

 /އެޑިޔުކޭޝަން ޔޫސަރ

 ންފޮމޭޝަންއި

 ލިޓްރަސީ

 މެއިލް
 ލައިބްރަރީއަށް

 އައިސްގެން
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 ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާގެ ލޮކޭޝަން

 

 ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ

 މިއުޒިއަމް ބިލްޑިންގ އޭ

 ހެންވޭރު

 މެދުޒިޔާރަތް މަގު

ދިވެހިރާއްޖެ، 20158މާލެ،ު  

 +(960) 300 7200 

 +(960) 331 3712 

 info@nlm.gov.mv 

 nlm.gov.mv 

 

 

 

 

 ކުޑަކުދިންގެ މަލްޓިމީޑިއާ ލައިބްރަރީ 

 މާފަންނު

ހިނގުން ކަންބާއައިސަ ރަނި  

ދިވެހިރާއްޖެ، 20345މާލެ،ު  

 +(960) 980 0602 

 +(960) 331 3712 

 info@nlm.gov.mv 

 nlm.gov.mv 
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 ގ ޅޭނޭުގޮތްު

 

 

ުފޯންުނަމްބަރުއީމެއިލްުއެްޑރެސްުުޔ ނިޓްު

 nlm.gov.mv@admin ޔުނިޓް .ަރއ .އެޗް ޑްއެޑްމިން އެން

nlm.gov.mv@hr 
7200 300) 960+( 

 )+info@nlm.gov.mv 7200 300) 960 އިންފޮރ

 )+nlm.gov.mv@finance 7262 300) 960 ފައިނޭންސް ޔުނިޓް

 )+nlm.gov.mv@procurement 7205 300) 960 ޕްރޮކިއުމެންޓް

ްރޮގްރާމްސް އެންޑް އައުޓްރީޗް ޕަބްލިކް ޕ

 ރވިސް ޔުނިޓްަސ
nlm.gov.mv@public.programs 7282 300) 960+( 

އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ލައިބްރަރީ އެންޑް 

 އިންފޮމޭޝަން ސަރވިސަސް 
training@nlm.gov.mv 7282 300) 960+( 

ލީގަލް ޑިޕޮސިޓް އެންޑް ކަލެކްޝަން 

 މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓް
nlm.gov.mv@legal.deposit 7242 300) 960+( 

 )+nlm.gov.mv@library.service 7252 300) 960 ރވިސް ޔުނިޓްސަލައިބްރަރީ 

 )+cml@nlm.gov.mv 0602 980) 960 ކުޑަކުދިންގެ މަލްޓިމީޑިއާ ލައިބްރަރީ

mailto:training@nlm.gov.mv

